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Obiectiv pe termen lung:  Creșterea toleranței la frustrare.  

Obiectiv pe termen scurt:   

- Dezvoltarea încrederii în sine prin descoperirea de noi aptitudini;   

- Dezvoltarea abilităților de comunicare, îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți;  

- Acceptarea necondiționată a propriei persoană.  

Vârstă: școlară mica și medie  

Aplicare:   

- individual  

- cu clasa întreagă / grup mic  

  

Maxy și prietenul său  

A fost o dată  un cățeluș pe nume Maxy. Era un cățeluș mai special deoarece s-a născut 

cu o problemă la un  picioruș. Chiar dacă avea acea problemă la un picior era un animăluț foarte 

jucăuș. Cât era ziua de lungă se zbenguia cu frații lui alături de părinți.  Se simțea foarte bine 

alături de familia lui, neconștientizând problema pe care o are. Într-o zi, însă, s-a întâmplat ceva 

ce i-a schimbat modul în care se privea pe sine. Tot alergând  prin preajma casei la un moment 

dat s-a îndepărtat și tot încercând să găsescă calea spre casă s-a rătăcit. La un moment dat aude 

glasuri și se îndreaptă spre zona de unde se auzeau acestea. A văzut alți căței care la fel ca el și 

frații lui se jucau, se zbenguiau, strigând și râzând. S-a bucurat când i-a văzut deoarece s-a 

gândit că poate o să-l ajute să găsească drumul spre casă. S-a apropiat sfios de ei întrebându-i:  

- Scuzați-mă că vă deranjez, dar m-am rătăcit și nu mai știu drumul spre casă, poate mă  

puteți voi ajuta. Unul dintre căței s-a oprit din joacă și s-a uitat spre Maxy. Privindu-l, deodată 

a început să râdă: 

- Ha, ha, ha ia uitați-vă la el, ce caraghios este. Merge doar în trei picioare. În acel  

moment toți și-au îndreptat privirea spre el și au început cu toții să râdă din ce în ce mai tare.  



Maxy nu înțelegea ce se întâmplă. Nimeni nu mai râse de el până atunci. E adevărat că e prima 

data  când se întâlnește cu alte animăluțe, nu mai ieșise niciodată din curtea casei sale, așa că 

îi întrebă:  

- De ce râdeți de mine, eu doar v-am întrebat dacă mă puteți ajuta să ajung din nou acasă. 

-  Nu vezi cât ești de ciudat cum alergi doar în trei picioare? Ești tare caraghios. Și au  

continuat să râdă și mai tare. Maxy a început să se simtă tare prost așa că fără să se mai 

gândească   a luat-o din nou la fugă neștiind unde va ajunge, dar în urechile lui mai răsunau 

râsetele acelor căței. Nici acum nu-și dădea seama ce i-a făcut pe căței să râdă de el. Tot 

alergând la un moment dat și-a auzit numele strigat și recunoscâd că e vocea părinților lui s-a 

îndreptat spre locul de unde s-au auzit strigătele. S-a bucurat mult când și-a văzut părinții și 

parcă a uitat pe moment de răutățile pe care acei căței i le-au spus.   

Totuși, din ziua aceea lucrurile nu au mai fost la fel pentru Maxy. A început să se simtă 

din ce în ce mai trist. Parcă nu mai avea chef să mai facă nimic. Nici cu frații lui nu se mai juca, 

stătea mai mult singur. A început să observe din ce în ce mai tare diferențele dintre el și  frații 

săi, ajungând să conștientizeze că el este altfel decât ei. Acest fapt îl făcea să se simtă și mai 

rău. Vedea că el nu poate să facă toate lucrurile pe care le făceau ceilalți cățeluși. Ba mai mult 

ajunsese să le vorbească urât fraților lui care îi cereau să se joace cu ei. La un moment dat 

părinții au observat că Maxy nu mai e cățelușul vesel de altădată, că stă mai mult singur și nu 

se mai implică  în diverse activități, dar nu știau ce s-a întâmplat cu el. Au încercat să stea de 

vorbă cu el, dar nu au putut scoate nimic de la Maxy. Părinții ar fi dat orice ca Maxy să devină 

din nou cățelușul cel de dinainte, vesel și plin de energie. 

Într-o zi, cum Maxy stătea mai mult singur gândindu-se la faptul că nu este bun de 

nimic, auzi dinspre pădure strigăte de ajutor. Fără să stea pe gânduri aleargă spre zona de unde 

se auzeau acele strigăte. Ajungând la fața locului a văzut cum  copilul stăpânului este amenințat 

de un lup fioros. Fără să se gândească la consecințe Maxy s-a năpustit asupra lupului 

înfingându-și colții ascuțiți în spatele acestuia. Lupul luat prin surprindere, urlă de durere și o 

luă la fugă, astfel copilul rămânând teafăr. Între timp a ajuns la fața locului stăpânul lui, tatăl 

copilului, iar când copilul i-a povestit tatălui ce s-a întâmplat l-a mângâiat cu duioșie pe Maxy 

mulțumindu-i totodată pentru curajul de care a dat dovadă. Într-o altă zi îl aude pe stăpân 

spunând că iepurașul pe care îl cumpărase copilului său a dispărut, iar că fiul lui este foarte 

trist. Maxy, folosindu-se de mirosul lui fin, a început să-i ia urma și după scurt timp a găsit 



iepurașul ascuns într-un tufiș. L-a luat  în gură cu mare grijă și l-a dus copilului, care de fericire 

i-a spus tatălui că din ziua aceea Maxy va fi cel mai bun prieten al lui și că nu se va mai despărți 

niciodată de el. Lui Maxy nu i-a venit să creadă că putea aduce atâta fericire în sufletul acelui 

copil. Nu-i venea să creadă că noul său prieten nu râdea de el și nu-l interesa că este un câine 

mai diferit și că îl alese tocmai pe el să-i fie prieten. Astfel că, din acea zi a început să-l 

însoțească pe noul său prieten peste tot. Așa că într-o zi Maxy l-a însoțit pe prietenul său la o 

plimbare prin pădurea din apropierea casei. La un moment dat a zărit  în depărtare o haită de  

câini care se luptau pentru o bucată de carne găsită în pădure. Nici unul nu dorea să renunțe la 

a avea acea bucată de carne, astfel că au ajuns să se rănească între ei. Maxy s-a apropiat de ei 

și cu un glas blând le-a spus:  

- N-ar fi mai bine să împărțiți bucata aceea de carne decât să vă luptați pentru ea?  

- Dar eu am găsit-o primul așa că mie mi se cuvine această bucată de carne.  

- Bine, dar în altă zi eu am găsit o bucată de carne și eu am împărțit-o cu voi, spuse alt  

câine, doar suntem frați.  

- Este adevărat, spuse unul dintre câinii mai mari, el a împărțit cu noi tu de ce nu faci  

același lucru?  

- Eu nu vreau și gata! Eu am găsit bucata de carne așa că este a mea și nu mai stau la  

vorbe cu voi…  

- Observ, spuse Maxy, că e totuși o bucată de carne cam mare pentru tine, chiar crezi că  

o să poți să o mănânci pe toată?  

- Nu contează acest lucru, de ce te bagi tu?  

- Eu cred că nu ar trebui să vă certați atâta timp cât există mâncare pentru voi toți, ci să  

o împărțiți pentru ca fiecare la rândul său să procedeze în acest fel. Așa fiecare va fi sătul și nu 

va mai exista motiv de ceartă, iar voi nu o să vă mai răniți.  

- Are dreptate, au strigat în cor ceilalți câini. De fiecare data când ne certăm, ne rănim,  

iar părinții noștri sunt foarte supărați pe noi așa că ar fi bine să-l ascultăm.  

- Bine, bine aveți și voi dreptate.  

- Hei, spuse unul dintre căței, nu ești tu câinele acela care într-o zi s-a rătăcit și ai venit  

să ne ceri ajutorul pentru a găsi drumul spre casă?  

- Ba da, iar voi în loc să mă ajutați v-ați râs de mine.  

- Te rog să ne ierți. Acum ne-am dat seama că nu e important cum arăți ci cum te 



 comporți, iar tu ai reușit astăzi să faci ceea ce părinții noștri au încercat de atâtă vreme și anume 

să ne facă  să ne înțelegem și să ne ajutăm între noi deoarece suntem frați nu dușmani. Lui  

Maxy nu-i venea să creadă ce aude. Lui nu i s-a părut că a făcut ceva deosebit, dar se simțea 

foarte bine auzind aceste lucruri.   

A înțeles, după  toate acestea, că chiar dacă el are o problemă la un picioruș, acest lucru 

este compensat de curajul său,de  mirosul fin pe care nu toți câinii îl au atât de bine dezvoltat, 

precum și de capacitatea lui de convingere a celorlalți. De atunci Maxy s-a concentrat doar 

asupra a ceea ce putea face pentru a-i ajuta pe ceilalți fără a se mai gândi la ceea ce nu putea 

face, iar acest lucru i-a adus din nou pofta de viață.  

 

Întrebări:  

Identificarea problemei  

- Despre cine este vorba în povestea noastră?  

- Ce problemă avea Maxy?  

- Când și-a dat seama Maxy de problema lui?  

- Cum s-a simțit Maxi după ce și-a dat seama că el este altfel decât ceilalți?  

- Tu cum te-ai fi simțit în locul lui?  

Identificarea soluțiilor  

- Ce întâmplări l-a făcut pe Maxy să-și schimbe atitudinea față de propria persoană?  

- Care sunt abilitățile pe care și le-a descoperit Maxy?  

- Ai trecut prin asemenea situație ca și Maxy? Dacă da, care a fost aceasta?  

- Tu ce ai fi făcut în locul lui Maxy?  

Identificarea obstacolelor:  

- Există lucruri la tine care nu te mulțumesc și pe care nu le poți schimba? Care ar fi 

acestea?  

- Cum reușești să treci peste aceste aspecte? 

 Evaluare:  

- La ce te ajută pe tine să îți cunoști punctele tari/slabe?  

- Cum te simți într-un grup de copii care au aceleași calități ca și tine?  

- Cum te simți când ești într-un grup în care tu ești mai diferit?  

- Ce simți când urmează să intri într-un grup nou?  



                                                            FIȘĂ DE LUCRU 

CĂȚELUȘUL MAXY 

  


